KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 78 van 13 oktober 2018.

INHOUD
1. Agenda voor de komende week.
2. Officiele opening van de Andrieskerk toren.
3. Bron van Inspiratie door Ds. Mendie Hofma.
4. Binnenkomst van Sinterklaas.
5. Maarten Luther Wandeltocht.
6. Verslag team De Wingerd.
7. Samen Soepen.
8. Avond dementie in de Ark.
9. Allemanswaard Theatergroep Bint.
10. Herfstmarkt Utrechts Landschap.
11. Dialoogtafel in Allemanswaard.
12. Lezing Bram Mabelis.
13. Meneer de Wijze.
14. Kijk op de site www.amerongeninspireert.nl naar alle oude uitgaven van het
weekbericht van de Klepperman.
15. Amerongen Toen en Nu.
16. Afspraken maken voor het gebruik van de Napoleonschuur.
17. Vliegen met de drone boven Amerongen.
18. Historisch archief Amerongen iedere laatste vrijdag van de maand in
Allemanswaard van 18.30 tot 20.00 uur.
19. Moestuin Zuylestein.
20. Mop van Max Tailleur: Pa v.d.A.
21. Veel leesplezier van de Klepperman.
AGENDA voor de komende week:
Kijk op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma vanaf 5 september
2018.

13 oktober:
14 oktober:
14 oktober:
21 oktober:
28 oktober:
17 november:

DVSA voetbalt 14.30 uur op de Burgwal
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur Ds.Hofma.
Kasteel Amerongen koffie concert 11-12 uur. Fancy Fiddlers.
Kerkdienst Andriesker 10.00 uur Ds. De Oude.
Zangavond Zendingshuis 19.30 uur met 12 zangers uit Houten.
Intocht Sinterklaas 13.00 uur.

Officiele opening Andrieskerktoren na de reparaties.

Wethouder Boonzaaijer opent de geheel gerestaureerde Andrieskerk toren. Onder
toezicht van filmer Arie Rebergen. In 2 rondes is de volledige reatauratie uitgevoerd. De
totale kosten bedroegen.€ 950.000. Maar nu kan de toren er weer een poos tegen.

Er is op de muur van de toren een QR code aangebracht waarmee je met je smartfone alle
byzonderheden kunt bekijken.

Een mooi artikeltje van Ds. Mendie Hofma. Een nadenkertje!!

Ethiek rond de caviakooi

Toen de cavia’s in huis kwamen, was dat vooral om de kinderen een plezier
te doen. Ik had geen idee hoeveel werk eraan zat (en hoeveel kosten) en
wat je ervan kunt leren op het gebied van goed en kwaad.
Tot ik me op een dag prikte aan een scherpe distel in hun hooi. Dat leek me
geen goede zaak. Mijn vinger kan er wel tegen, maar die kleine bekjes niet!
Ik schreef dus een briefje aan het bedrijf dat de hooi verkoopt en kreeg (na
toesturen van de verpakking en de distel in kwestie), een cadeaubon
toegestuurd als bedankje.
Daags erna volgde een mailtje: verschillende poststukken die zij verzonden
hadden, bleken zoekgeraakt te zijn en dus wilden ze controleren of de
cadeaubon in goede orde was ontvangen.
Even schoot het door me heen: gewoon ‘nee’ zeggen! Dat bedrijf gaat er niet
failliet van, niemand kan het ooit controleren en jij hebt nóg een extraatje.

Maar ja, dat deugt niet. Hoe klein het bedrag ook is, het gaat om het
principe. Ik ben opgevoed met de stelregel: ‘als je teruggaat naar de winkel
omdat je te veel hebt betaald, dan moet je ook terug gaan, wanneer je per
abuis te weinig hebt betaald’. Of…heel wat dichterlijker (en bijbels)
verwoord: “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Je
kan die grens zomaar oversteken, dat voelde ik even heel duidelijk.

En nu zit ik hier, naast de kooi. Met één cadeaubon, maar wel een schoon
geweten. En stiekem hoop ik dat ik nog eens een keer een distel tegenkom
tussen het hooi.
De cavia’s niet, trouwens.

Ds. Mendie Hofma

Sinterklaas mag op zaterdag 17 november 2018 weer in Amerongen
komen. Hij heeft zwarte of halfzwarte Pieten bij zich. Dat zal wel weer
een verrassing zijn.

Maarten Luther Wandeltocht.
Op zaterdag 3 november 2018 wordt voor de 18e keer de Maarten
Luther Wandeltocht gehouden. De start is al vanaf 07.00 uur voor de
lange afstand lopers van 60 km. Er zijn de volgende routes: 5-10-1520-30-40 en 60 km. De routes gaan hoofdzakelijk door de bossen van
het Nationale Park. Dat is getooid in prachtige purperen
herfstkleuren. Nieuw is dit jaar ook dat de wandeltocht door de tuin
van Kasteel Amerongen gaat. De controleposten zijn de kerken op de
route die gratis koffie of thee aanbieden aan de wandelaars.
Noteer de datum en ga mee wandelen. Nadere inlichtingen bij Bert
Huibers mail: berthuibers@planet.nl of Rein van Ee mail:
rjvee@ziggo.nl

Team De Wingerd….mooie opbrengst van de actie Mont Ventoux.
Beste sponsors,
15 oktober sluiten de sponsorlijnen, wij mogen u mededelen dat wij ons streefbedrag van
€ 20.000 ruimschoots gehaald hebben. Wat het definitieve bedrag voor Hospice de
Wingerd wordt zal op 10 november bekend worden gemaakt. Wij als team zijn trots op u
die dit mogelijk gemaakt hebben. Nogmaals dank hiervoor.
Wat ons betreft gaan wij in 2019 nogmaals de Mont Ventoux op voor Hospice de Wingerd.
Groet,
Team De Wingerd.

Donderdag 18 oktober. Avond rond dementie. 20.00 u in De Ark,
Imminkstraat 11 (zaal open 19.30 u)
Toegang vrij
Dementie lijkt volksziekte nummer 1 te worden. We kennen allemaal wel mensen die er aan
lijden. Steeds meer mensen raken de grip op het leven kwijt. Hoe ga je daar mee om? Hoe
spreek je ze aan? Wat zeg je wel en wat niet? Deze vragen en vele andere komen aan bod op
deze avond. We hebben Marga van Oort uit Ede bereid gevonden deze avond te verzorgen.

Zij zal eerst algemene informatie geven. Daarna is er gelegenheid tot vragen stellen en kan
men ervaringen uitwisselen.
De avond is voor iedereen toegankelijk: voor mantelzorgers, belangstellenden, mensen die er
mee te maken hebben, ook voor andere dorps- of buurtgenoten.
Taakgroepen Vorming&Toerusting en Pastoraat van de prot. wijkgemeente Amerongen

Herfstmarkt 2018 Utrechts Landschap/Amerongse Bos
Op zaterdag 20 oktober organiseert Utrechts Landschap/Amerongse Bos
van 10.00 tot 16.00 uur weer haar jaarlijkse herfstmarkt in Amerongen.
Tijdens deze Herfstmarkt is het ieder jaar weer feest met tientallen kramen
en gezellige “doe-dingen” voor iedereen.
Zo kan bijvoorbeeld jong en oud deelnemen aan een leuke Herfstworkshop.
Kinderen kunnen samen met papa en mama of opa en oma volop knutselen
in een workshop ouder/kind.
Wie meer zin heeft in een ontspannen wandeling kan met de gids mee voor
een herfstwandeling door de prachtige bossen van Amerongen.
Natuurlijk is ook aan de inwendige mens gedacht; men kan proeven van een
heerlijk stoofpotje van lamsvlees of een kom vers gemaakte erwtensoep, de
geitenboer verkoopt met trots zijn overheerlijke geitenkaas en er wordt op
ambachtelijke wijze zalm en paling gerookt.
Wat ook niet ontbreekt zijn de zelfgebakken speltpannenkoeken! Het
hiervoor gebruikte speltmeel komt van de Amerongse molen Maallust, dit
meel en vele andere soorten, zijn op deze dag te koop in de stand van de
molen op het marktterrein!
Ook kan er kennis gemaakt worden met vilt- en wolbewerking.

De midwinterhoornblazer vertelt je een boeiend verhaal over hoe een
midwinterhoorn wordt gemaakt en gebruikt.
De gehele dag is er een portrettekenaar aanwezig door wie een ieder die dat
wil zich kan laten portretteren.
Kinderen kunnen broodjes bakken boven een vuurkorf en er is een heuse
kinderboerderij, veilig omheind door een landelijk schapenhekwerk. De
aanwezige imker kan u alles vertellen over de bijenteelt.
Er is fruit, pompoenen en kalebassen, kaars- en wasproducten.
Er zal live volksmuziek klinken en samen met de gezellig brandende
vuurkorven zal het een sfeervol geheel worden!
De markt is grotendeels overdekt en vindt plaats in en rond de
Tabaksschuren van Utrechts Landschap aan de Veenseweg 8 in Amerongen
Parkeergelegenheid is er voldoende bij Sportpark De Burgwal, van daar is
het een paar minuten lopen naar onze Herfstmarkt.
*Pinnen is op deze markt helaas niet mogelijk

ALLEMANSWAARD.
Allemanswaard; voor

allemaal iets waard?
Kom in gesprek en laat weten wat u belangrijk vindt.
Dinsdag 6 November vanaf 19:30
Allemanswaard 13 te Amerongen
Een initiatief van:
Het tafelgesprek ...
> Wat? Een open gesprek over wat de het gebouw Allemanswaard kan betekenen voor Amerongers.
> Voor wie? Iedereen die zich betrokken voelt bij Amerongen, van inwoner tot ondernemer, van
toerist tot vrijwilliger. Iedereen is welkom.
> Wanneer? Dinsdagavond 6 november vanaf 19:30 uur I
> Waar? Uiteraard in Allemanswaard. Koffie en thee staan klaar!
> Waarom? Amerongen heeft een prachtig hart, Allemanswaard, maar onvoldoende bloed,
gebruikers. Samen met u willen we in gesprek gaan over invulling met activiteiten. Voor en door
inwoners, van particulier en vereniging tot commercieel.
Meedenken en doen?
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk maar wel prettig. Vermeld dan uw naam, telefoonnummer en
e-mailadres via:
amerongen@bibliotheekzout.nl
of per telefoon
0343 453 587

Lezing van Bram Mabelis over de toekomst van ons bos

Vrijwel al het bos in ons land is ooit aangeplant voor de houtproductie.
Tegenwoordig wordt er meer rekening gehouden met de functies recreatie
en natuurbehoud. Dit betekent dat de beheerder zal sturen in de richting
van een natuurlijk bosecosysteem. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk
motief. Desondanks zijn er de laatste jaren veel bomen gekapt op de
Utrechtse Heuvelrug. Welke invloed zal dit hebben op de biodiversiteit van
het bos?
Ook in enkele andere bosgebieden binnen Europa zijn vorig jaar veel
bomen gekapt, zoals in het Poolse oerbos Białowieza . De kap zou
noodzakelijk zijn om de plaag van bastkevers te bestrijden.
Is zo´n maatregel effectief of zouden we natuurlijke processen beter op zijn
beloop kunnen laten? De houtkap is uiteindelijk stil gelegd nadat het

Gerechtshof van de EU heeft gedreigd met een forse boete. Uiteindelijk gaat
het om de vraag hoe we de biodiversiteit van een bosgebied kunnen
behouden ondanks houtoogst en recreatieve activiteiten.
Met behulp van powerpoint zullen situaties worden getoond waar een
bosbeheerder mee te maken kan krijgen. Het betreft zowel situaties in het
bos op de Utrechtse Heuvelrug als die in het oerbos Białowieża.

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak
“ Als je bij me weggaat, mag ik dan met je mee?”.

Alle uitgaven van het weekbericht van de klepperman.

Alle vorige uitgaven van het weekbericht van de klepperman staan afgedrukt op de
website www.amerongeninspireert.nl in de rubriek nieuws onder klepperman. Mooi om
nog eens terug te kijken naar gewenste uitgaven.
AMERONGEN TOEN EN NU.
Via facebook: www.facebook.com/AmerongenToenEnNu plaatst Arie Rebergen oude
Amerongse foto’s. Daar kan iedereen op reageren en dat gebeurt heel vaak. Oude
herinneringen komen bovendrijven. Ook als je zelf oud fotomateriaal hebt kun je dat
doormailen naar Arie die het dan bewerkt en op facebook zet. Mailadres:
a.j.rebergen@ziggo.nl

HOE MAAK JE AFSRAKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE NAPOLEONSCHUUR?
De Afspraken voor het gebruik van de Napoleonschuur lopen via Mevrouw van den Bosch.
Telefoonnummer: 06-25048598 of per mail: napoleon@gmail.com

VLIEGEN MET DE DRONE BOVEN AMERONGEN.
Amerongen uit de lucht………de tabakschuren die er nog staan.

Het Amerongse Historisch archief zit in Allemanswaard.
Iedere laatste vrijdag van de maand is het Historisch Archief open van 18.30 tot 20.00 uur.
De vraag is: kom met je oude beelden van Amerongen en geef die af aan het archief.

MOESTUIN OP ZUYLESTEIN.

De moestuin op Landgoed Zuylestein is IEDERE WEEK vrijdags open van 10.00 tot 16.00
uur. Ga daar eens kijken.
Klepperman is gek op de moppen van Max Tailleur, zoals deze:
Pa v.d.A
Vol trots liep ze achter de kinderwagen met haar pasgeboren baby. Een voorbijgangster
keek in het wagentje, zag het rode haar van de pasgeboren spruit eb vroeg:
‘Heeft de baby het haar van zijn vader? ‘Weet ik niet’ zei de moeder zuchtend.
‘Hij had zijn hoed op’.
De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

